
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ًاسضِ اىييٌ عيَ اىصذاتح  اىنزّشاحلَذ هلل سب اىعادلني ًاىصالج ًاىغالً عيِ اىثشري 

 ادليذّني ًآه تْرو اىطْثني
 ثم اما بعد

أُ  اّاهديب ًذٌقري إىْل فضْيح اىذمرٌس ٍع اعرتافَ تعيَل اىزُ ًىثل اهلل إُ ٍِ دًاعَ 

أسعو ىل سعاىح ّصذِ اىْل ًأعيٌ ٍِ خاله دسعيت أٍاٍل ًحتد سجيْل فضْيح 

ٍاداٍد حبق ًأدب ًأّا إُ شاء اهلل عأداًه أُ أعطش تقيَِ  اىذمرٌس أّل ذقثو اىنصْذح

 ٍا ّشضِ اهلل ٍِ دق ًأدب
 الهصيحة

طعِ يف ٍا دذز يف اىفرتج ادلاضْح ٍِ ذذىْظ تعض اىناط عيْل تأّل ذذعيٌ فضْيح اىذمرٌس 

 تثعض أمساء قذ رمشهتا فضْيرل يف مراب مفاّح اىطاىثني ًجاءًااىصذاتح 

دك يف اىصذاتح فأّا طاىة عيٌ عنذك قذ دسعد اىذًساخ ااىذمرٌس اعرقًأّا أعيٌ فضْيح 

 اىصالشح ًأّا آُ يف دًسج مفاّح اىطاىثني

ظ عيْو ىطعنو يف عيَ ٌٍقع فضْيرل تعنٌاُ اىزب عِ اىشضٌاِّ يف اىرذىًْقذ قشأخ ٍقاىح 

 جاء صادة ادلقاىح تنالً فضْيرل ٍِ مرثل يف اعرقادك يف اىصذاتح  اىصذاتح



 مفاّح مراب يفىيذذّس ًجذخ اُ تعض اىشاًّاخ اىيت ّقيد ًىنِ ٍِ خاله دساعرَ 

 عَشًًمها ) ا  يف ىزه اىشًاّاخضعْفح جذا ًًجذخ اُ امساُ ٍِ اىصذاتح رمش اىطاىثني

 سضَ اهلل عنيَا( اىثيٌٍ عذّظ تِ عثذاىشمحِ -اخلضاعِ  اىناىِ تِ احلَق تِ

تعض اىنرة احملققح ىفرنح عصَاُ سضَ اهلل فْو ٍيذق يف ىزه اىشعاىح ًقذ ّقيد ىفضْيرل 

 -عنو ًفْيا ٍا ّذه عيَ تطالُ ذيل ىزه اىشًاّاخ ًىِ ماالذِ :

 اىقادس عثذ تِ اهلل عثذ تِ زلَذىيَؤىف  عنو اهلل سضِ عفاُ تِ عصَاُ ٍقرو فرنحمراب -1

)سعاىح ٍنرثح اىعثْناُ   اإلعالٍْح تاجلاٍعح اىعيَِ اىثذس عَادج: اىناشش اىصثذِ غثاُ

 ٍاجغرري(

 زلَذ: يَؤىفى ًاحملذشني اىطربُ اإلٍاً سًاّاخ ٍِ اىفرنح يف اىصذاتح ٌٍاقف حتقْق -2

 اىناشش : داس طْثح ًٍنرثح اىنٌشش)سعاىح دمرٌساه(   أزلضًُ

 اىطاىثني مفاّحيف مراب  ًاعيٌ اُ فضْيرل اششخ اىْو  اىراسّخ ٍِ دقثح -3

 ًعيٌ عيْو اهلل صيَ اىنيب ًفاج اىصذاتح تعذ ٌٍاقف حتقْق يف اىقٌاصٌ ٍِ اىعٌاصٌ-4

دشقٌص تِ صىري اىغعذُ فاّو سلريف يف صذثرو ًىزه تعذ ادلشاجع أٍا ٍا رمش يف اعٌ 

 ّشجع اىْيا يف ىزا األٍش



 اىرتمِ احملغِ عثذ تِ اهلل عثذ: قْقحت  اىعغقالِّ دجش تِال  اىصذاتح متْْض يف اإلصاتح-1

 (1761 ) ذشمجح  405 \2  مياٍح دغِ اىغنذ عثذ -

اىناشش داس   ّيْيَا ًٍا ًاذلاء اذلَضج تاب 284\1 احلٌَُ ّاقٌخ ىــــ اىثيذاُ ٍعجٌ -2

 صادس تريًخ

 تِ اهلل عثذ تِ اىعضّض عثذ: احملقق  اىعغقالِّ دجش تِال  اىثخاسُ صذْخ تششح اىثاسُ فرخ-3

   292/ 12  ًقراذلٌ ًادلعاّذِّ ادلشذذِّ اعرراتح رابم (اىغيفْح ادلنرثح) اىثاقِ عثذ فؤاد زلَذ - تاص

 احملققني ٍِ رلٌَعح حتقْق اىضَتْذُ ، شذضَادل ىـــــــــــ اىقاٌٍط جٌاىش ٍِ اىعشًط ذاض-4

 ( خصش ) ٍادج 162\11  اذلذاّح داس اىناشش

اىناشش ٍؤعغح ادلعاسف  منعاُ أمحذ حملَذ مصري اتِ ذاسّخ خالصح اىشاشذج اخلالفح ذاسّخ-5

 ًٍا تعذىا 524 ـــــــــص اُنىيطثع ًاىنشش تريًخ ىث

زلققح الهنٌ ّريٌَّنا حنِ طالب  ٍشاجع اىيت مينِ اىشجٌع اىْيا ًتفضو اهللفيزه تعض ادلشاجع 

تأّنا ٍشاجعنا ادلنرثح اىشاٍيح فأسجٌا ٍِ اهلل فضْيح اىذمرٌس أّا أمٌُ قذ  ضٌاَّشاىذمرٌس اى

 نٌ ًسمحح اهلل ًتشماذوًجضامٌ اهلل خريا ًاىغالً عيْ اىرضٍد األدب ًّقيد ٍا ّشضَ اهلل
 وكتب

 أحد طالب فضيلة الدكتور الرضوانى


